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ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Chudenická 1059/30
102 00 Praha 15 - Hostivař
do rukou Rozhodčí komise ANS
na vědomí PhDr. Vladimíry Vítové, Ph.D., předsedkyně

V Praze dne 19. 7. 2021

Věc: Žádost o zjednání nápravy ve smyslu ustanovení § 16a zákona č. 424/1991 Sb.

Vážení,
dovoluji si Vám oznámit, že se na mne se žádostí o právní pomoc v níže uvedené záležitosti
obrátili JUDr. Karel Hais, nar. 18. 12. 1952, bytem náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov,
Ing. Ivan Kratochvíl, nar. 25. 2. 1959, bytem Vikova 473, 274 01 Slaný, a Ing. Vladimír Prinke,
nar. 13. 9. 1938, bytem Buzulucká 2354, 390 03 Tábor 3. Kopie plných mocí tvoří přílohu tohoto
podání.
Jak vyplývá ze Zápisu z 23. Předsednictva ANS ze dne 23. 6. 2021 a z některých dokumentů
následujících, mělo údajně dojít k „pozastavení“ funkcí 1. místopředsedy ANS JUDr. Karla Haise
a místopředsedy ANS Ing. Vladimíra Prinkeho, a dále k „dočasnému pozastavení“ funkce
místopředsedy Ing. Ivana Kratochvíla.
Jménem svých klientů konstatuji, že ke shora uvedenému rozhodnutí nedošlo, resp. došlo
k němu v příkrém rozporu se Stanovami politického hnutí ALIANCE NÁRODNÍCH SIL (ANS), a
tedy je toto rozhodnutí neplatné. V přímé souvislosti s tím jsou neplatná veškerá další
rozhodnutí či úkony učiněné předsednictvem ANS ode dne 23. 6. 2021 včetně, neboť bylo
rozhodováno k tomu nezpůsobilými osobami.
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Zejména je neplatný akt jakési „kooptace“ nových místopředsedů ANS a stejně tak je za
neplatné nutno označit i 6. celostátní shromáždění Aliance národních sil konané v Praze dne 3.
7. 2021, neboť bylo toto shromáždění svoláno v rozporu se stanovami ANS osobami, které
nebyly členy předsednictva ANS. Na tomto neplatně svolaném a konaném celostátním
shromáždění členů mělo být dokonce údajně rozhodnuto o ukončení členství všech mých
klientů v ANS.
Moji klienti konstatují, že se shora uvedeným postupem, který byl a je takto deklarován
zejména předsedkyní ANS PhDr. Vítovou, Ph.D., kategoricky nesouhlasí, považují jej za neplatný
a učiněný v rozporu se stanovami ANS.
Vzhledem k tomu, že jsou moji klienti připraveni se shora uvedeným protiprávním rozhodnutím
se vší rozhodností bránit, postupují v souladu s ustanovením § 16a zákona č. 424/1991 Sb. o
sdružování v politických stranách a v politických hnutích tak, že oslovují rozhodčí komisi ANS
jako zákonem presumovaný rozhodčí orgán s touto žádostí o zjednání nápravy. Moji klienti jsou
si v této souvislosti vědomi toho, že osoby, jež v současné chvíli tvoří rozhodčí komisi, byly do
těchto funkcí instalovány na neplatně svolaném a konaném shromáždění členů dne 3. 7. 2021,
nicméně při respektování zákonného požadavku tak učinit musí.
Moji klienti proto žádají rozhodčí komisi o zjednání nápravy v těchto bodech:
-

Rozhodčí komise ANS rozhodne tak, že prohlásí zápis z 23. předsednictva ANS ze dne 23. 6.
2021, jakož i veškerá rozhodnutí zde přijatá, za neplatná

-

Rozhodčí komise ANS rozhodne tak, že prohlásí veškerá rozhodnutí učiněná předsednictvem
ANS v období od 23. 6. 2021 včetně za neplatná

-

Rozhodčí komise ANS rozhodne tak, že prohlásí, že bylo 6. celostátní shromáždění členů
ANS v Praze dne 3. 7. 2021 svoláno v rozporu se stanovami ANS, a tedy neplatně

-

Rozhodčí komise ANS rozhodne tak, že prohlásí, že bylo 6. celostátní shromáždění členů
ANS v Praze dne 3. 7. 2021 konáno v rozporu se stanovami ANS, a tedy neplatně

-

Rozhodčí komise ANS rozhodne tak, že prohlásí, že JUDr. Karel Hais, Ing. Vladimír Prinke a
Ing. Ivan Kratochvíl jsou členy ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

-

Rozhodčí komise ANS rozhodne tak, že prohlásí, že předsednictvo ANS tvoří: PhDr. Vladimíra
Vítová, Ph.D., předsedkyně, JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda, Ing. Vladimír Prinke,
místopředseda a Ing. Ivan Kratochvíl, místopředseda.
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Ustanovení čl. 44 Stanov ANS výslovně a bez jakýchkoli výkladových pochybností ve své větě
druhé stanoví, že „předsednictvo tvoří předseda, 1. místopředseda a místopředsedové hnutí
zvolení celostátním shromážděním členů“.

V daném případě však došlo k tomu, že aktivitou předsedkyně ANS měly být pozastaveny či
dočasně pozastaveny funkce 1. místopředsedy a místopředsedů ANS a na jejich místo touto
předsedkyní měli být „kooptováni“ noví místopředsedové.
Stanovy ANS však takový postup v žádném případě neumožňují, neznají „pozastavení“ či
„dočasné pozastavení“ funkce rozhodnutím jedné k tomu nepovolané osoby, neznají proces tzv.
„kooptace“ do výkonného orgánu, a proto jsou počínaje dne 23. 6. 2021 včetně veškerá
rozhodnutí předsednictva ANS, ale i neplatně svolaného a konaného celostátního shromáždění
členů ANS, nade vší pochybnost neplatná.
Jménem svých klientů si dovoluji odkázat na ustanovení § 16a odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb.,
kdy v případě, že rozhodčí orgán strany této žádosti o zjednání nápravy nevyhoví, či o ní
nerozhodne do 30 dnů ode dne jejího podání, obrátí se mí klienti mým prostřednictvím se svými
nároky na věcně a místně příslušný soud. Opis soudní žaloby zašlou mí klienti v souladu
s ustanovením § 16a odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb. na vědomí příslušnému ministerstvu.
Vzhledem k tomu, že se mí klienti se cítí postupem předsedkyně ANS a následnými
rozhodnutími k tomu neoprávněných osob ve strukturách ANS hrubě poškozeni, jsou
rozhodnuti celou věc rovněž náležitě medializovat.
Závěrem si jménem svých klientů dovoluji uvést, že věřím ze strany rozhodčí komise ANS ve věci
této žádosti v takový postup, který bude v souladu jak s právním řádem České republiky, tak i se
stanovami ANS, a který nepovede k soudnímu řízení a souvisejícím okolnostem.

S pozdravem

JUDr. Karel Hais, v. r.
Ing. Vladimír Prinke, v. r.
Ing. Ivan Kratochvíl, v. r.
všichni zastoupeni
Mgr. Radkem Jilgem, advokátem
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